
  

 

 

 

    Versenykiírás 

 
VIII. Szent László Kupa Labdarúgó Utánpótlás Torna                   

  

 
 

1. A torna rendezője: Kelebiai Levente Sportegyesület és a Kiskunhalasi FC 

 

2. A torna időpontja: 2020. június 27., szombat 9 órától 13 óráig 

 

3. Nevezési feltételek: A versenykiírás elfogadása és korcsoportos csapatok kiállítása 

 

NEVEZÉSI DÍJ NINCS! 

 

4. A torna helyszíne: Bundzsák Dezső Sportközpont (Kiskunhalas, Kertész u. 28/a) 

 

5. Játékosok részvétele:  
      U 19-es korosztály (2001. január 1. után születettek) 

 12 fő nevezhető 

     

6. Díjazás: 

Valamennyi csapatnak serleg, 1-3. helyezetteknek érem 

Külön díjak: Csapatonként 1-1 fő torna válogatottja, gólkirály  

 

7. A torna szabályai: 

o A mérkőzéseken (45x27 m-es pályán, 5x2 m-es kapukkal) csapatonként 

egyszerre 5+1 fő játékos szerepelhet.  

o A mérkőzések játékideje futó órával 2x15 perc. Várakozási idő nincs, a kiírt 

időpont előtt 5 perccel a csapatoknak készen kell állni! 

o A mérkőzéseken 2 perces kiállítás (sárga lappal) ill. végleges kiállítás 

alkalmazható (piros lappal), az utóbbi esetben ugyancsak 2 perc után térhet 

vissza egy másik játékos. 

o A mérkőzéseken korlátlan számban, folyamatosan lehet cserélni, az oldalvonal 

mentén 

o Szabadrúgásnál, sarokrúgásnál az ellenfél játékosainak legalább 5 méter 

távolságot kell hagyniuk a labda játékba hozatalához, bedobásnál ugyanez a 

távolság 1 méter. 

o LES nincs! 

o A mérkőzéseken súlyosan sportszerűtlenül viselkedő csapatvezetőket, edzőket, 

szurkolókat távozásra kell felszólítani, amennyiben ennek nem tesznek eleget, 
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a mérkőzést be kell szűntetni, és a mérkőzés 3 pontját a vétlen csapat javára 

igazolni. 

o A csapatok körmérkőzéses formában játszanak, a győztes 3, a vesztes 0 pontot 

kap. Döntetlen esetén 1-1 pont jár. Azonos pontszám esetén a helyezés 

megállapításakor az egymás elleni eredmény, a gólarány, a több lőtt gól és 

végül büntető rúgások (3-3) döntenek, ebben a sorrendben.  

o Minden itt nem szabályozott kérdésben az MLSZ kispályás mérkőzésekre 

vonatkozó szabályai az irányadóak. 

 

8. A torna résztvevői :    

   

  Kelebiai Levente SE, Izsáki Sárfehér SE, Jánoshalmi FC, Kiskunhalasi FC  

 

A tornán valamennyi sportoló saját felelősségére vesz részt! 

A csapatvezetők kötelesek betartatni a COVID-19 szabályokat! 

 

Vitás kérdésekben a Versenybizottság dönt! 

(a VB tagjai: Keresztúri Attila elnök, Harkai Péter és Kuhn Róbert) 

 

A pályán kizárólag a játékosok, edzők és csapatvezetők tartózkodhatnak!  
 

 

 

Elérhetőségek:   Kuhn Róbert 70/9358-127, 

   Harkai Péter  30/928-9674 

   kiskunhalasifc@gmail.com 

                     

 

 

 

Kiskunhalas, 2020. 06. 24. 

 

 

 

                                                                   Sportbaráti üdvözlettel: 

           Faddi János  

              Elnök sk 

 

   


